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New Partner Introduction

POLAND EMT & HEALTH SECTOR MEETING
Meeting Minutes – September 23, 2022
EMT & Health Sector Coordination
9:00 am CEST, online. Zoom link – click here. Passcode: who2022!
1. Aleksandra Solik (FEDERA)
17. Liza Kalenychenko (AVALON)
2. Alex Moon (Pro Bono, Korea)
18. Magdalena Kuśka (IOM)
3. Alice Silvestro (INTERSOS)
19. Marta Kłysz (PAH)
4. Anna Kavouras (WHO)
20. Mashhour Halawani (WHO)
5. Barnaby Caddy (PAH)
21. Medevac Hub (Jasionka)
6. Barbara Danieluk (the city of Lublin)
22. Mteodorczyk
7. Diana Garde (UNFPA)
23. Mutrib (UNICEF)
8. Ewa Karolina Matałowska (Humanosz)
24. Ojong Ejoh (WHO HQ)
9. Geert GIJS (WHO)
25. Rafael Stanuch (Austrian Embassy
10. Gioele Scavuzzo (Soleterre)
Warsaw)
11. Joanna Drogowska (EUCPT, MedEvac
26. Ronald Jopp (German Embassy)
Hub)
27. Silvia Gatscher (WHO)
12. Jordi
28. Tatiana Makarevich (WHO)
13. Joanna (MSF OCB Brussels)
29. Tiennhan Phan (WHO)
14. Joanna Kucharczyk-Jurgielewicz (NGO
30. Wojciech Gąsiorowki (WHO)
Forum)
31. Magdalena (Interpreteur)
15. Karolina Maciorowska (CARE Polska)
16. Lala
Silvia Gatscher and Anna Kavouras (WHO)
Anna Kavouras, WHO Poland
1. New partner introduction
2. EMTCC: medevac hub update
3. INTERSOS, Alice Silvestro: data collection & data analysis
4. WHO, Paulina Nowicka, Vaccination, surveillance and infectious disease update
5. Partner’s updates
6. AOB
DISCUSSION
Roland Jopp, German Embassy (Labor Market, Social Affairs)
Joanna Drogowska (EUCPT)
Tatiana Makarevich, WHO Poland CO (HIV / TB)
Mutrib (UNICEF, Health and vaccination)
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EMTCC: medevac hub update (EUCPT, WHO)
• Medical evacuation is ongoing
• A patient who is already in Poland but needs medical evacuation, can use the services.
Administrative procedures in this case are different. If the patient is inn Poland and Poland cannot
support their medical treatment, Poland should request evacuation for his patient.
Alice Silvestro, INTERSOS: Data collection & Analysis
• Intersos has been present in Poland from the 28th of February at Korczowa reception center,
providing direct medical support to the refugees (March-May)
• Intersos moved to the Tesco accommodation center (June – early Augst 2022)
• Tools used for data collection and analysis: Google Analytics, Kobo.
Lessons learned:
• In the beginning of the response the medical point was attending 200 patients a day. Initial data is
important, user-friendly system at place from the very beginning is a good idea. Language barrier is
a test for the system: the clearer and simpler the system is, the better.
• If comparing the data between border countries is in the future plans, scalable and optimized
system is recommended.
The detailed report will be shared publicly after the 7th of October.
For inquiries contact medco.poland@intersos.org
Paulina Nowicka, WHO Poland CO: Vaccination, surveillance and infectious disease update
Paulina Nowicka from WHO Poland Country office attended a scientific conference organized within the
framework of the Project "Building confidence in immunization using the latest communication and
social impact tools".
The main goal of the project is to increase confidence in immunization in Poland by developing tools
to induce patients/youth to reject false medical claims about vaccination (medical fake news). The
project will examine how decision-making mechanisms are shaped and tailor the final design of the
tools to target groups in order to address their needs and achieve the desired outcome of a decrease
in vaccination refusals. Multiple research methodologies are used. To find out more:
https://medfake.pl/
https://medfake.pl/konferencja/
Within the discussion, Paulina Nowicka and Barbara Danieluk from the Municipality of the city of Lublin
touched upon the topic of successful practices of information campaigns on vaccination in Lublin.
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For inquiries: nowickap@who.int
Agenda point 5

AOB
Useful links

Aleksandra Solik, FEDERA
• A collective initiative on sexual and reproductive health and rights
• The initiative was established by center for Reproductive Rights and women's rights organizations from
Hungary, Poland, Romania and Slovakia.
• Our partnership helps to response to the needs of women, LGBTIQ, and other minority population
displaced by the conflict.
• Refugees arriving to Poland, Hungary and Slovakia, enter the legal and political context which is really
hostile in terms of sexual and reproductive rights, equality, as well as GBV protection
• As a collective initiative, our areas of expertise are: reproductive and sexual consent rights, gender-based
violence, sexual and reproductive rights. Provide support in cases when there is limited access to time
sensitive and emergency reproductive health care, including emergency contraception and other
medicines vital to clinical management of rape.
• Recently FEDERA, Feminoteka, CPK and partners have conducted an online briefing session on the local
contaxt of sexual and reproductive health and rights in Poland.
For inquiries, please contact aleksandra.solik@gmail.com

UNHCR Data Portal, Poland Health Sector [click here]
The Government Data Poral of Poland [click here]
NFZ medical facility search engine [click here]
Access to Health Services, poster in UA, PL, RU, EN [click here]
NGO.PL [click here]
WHO Health Partners, a map [click here]
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Temat spotkania
Czas i lokalizacja
Uczestnicy

Spotkanie prowadzi
Notatki ze spotkania
Plan spotkania

Punkt planu
Przedstawienie nowych
partnerów

Spotkanie Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Partnerów w Sektorze Zdrowia
Notatki ze spotkania – 23 września, 2022
Spotkanie Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Partnerów w Sektorze Zdrowia
9:00 CEST, online. Zoom – naciśnij tu. Hasło: who2022!
1. Aleksandra Solik (FEDERA)
17. Liza Kalenychenko (AVALON)
2. Alex Moon (Pro Bono, Korea)
18. Magdalena Kuśka (IOM)
3. Alice Silvestro (INTERSOS)
19. Marta Kłysz (PAH)
4. Anna Kavouras (WHO)
20. Mashhour Halawani (WHO)
5. Barnaby Caddy (PAH)
21. Medevac Hub (Jasionka)
6. Barbara Danieluk (the city of Lublin)
22. Mteodorczyk
7. Diana Garde (UNFPA)
23. Mutrib (UNICEF)
8. Ewa Karolina Matałowska (Humanosz)
24. Ojong Ejoh (WHO HQ)
9. Geert GIJS (WHO)
25. Rafael Stanuch (Austrian Embassy
10. Gioele Scavuzzo (Soleterre)
Warsaw)
11. Joanna Drogowska (EUCPT, MedEvac
26. Ronald Jopp (German Embassy)
Hub)
27. Silvia Gatscher (WHO)
12. Jordi
28. Tatiana Makarevich (WHO)
13. Joanna (MSF OCB Brussels)
29. Tiennhan Phan (WHO)
14. Joanna Kucharczyk-Jurgielewicz (NGO
30. Wojciech Gąsiorowki (WHO)
Forum)
31. Magdalena (Interpreteur)
15. Karolina Maciorowska (CARE Polska)
16. Lala
Silvia Gatscher and Anna Kavouras (WHO Polska)
Anna Kavouras, WHO Polska
1. Przedstawienie nowych partnerów
2. EMTCC: aktualności w zakresie ewakuacji medycznej
3. INTERSOS, Alice Silvestro: gromadzenie i analiza danych
4. WHO, Paulina Nowicka, szczepienia, nadzór i aktualizacja w zakresie chorób zakaźnych
5. Aktualności organizacji partnerskich
6. AOB
DISCUSSION
Roland Jopp, Ambasada Niemiec (rynek pracy, sprawy społeczne)
Joanna Drogowska (EUCPT)
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Tatiana Makarevich, WHO Polska (HIV / TB)
Mutrib (UNICEF, Zdrowie i szczepienia)
EMTCC: Ewakuacja Medyczna (EUCPT, WHO)
• Trwa ewakuacja medyczna
• Pacjent, który jest już w Polsce, ale potrzebuje ewakuacji medycznej, może skorzystać z usług.
Procedury administracyjne w tym przypadku są inne. Jeżeli pacjent przebywa w Polsce, a Polska nie
może udzielić mu wsparcia medycznego, to Polska powinna wystąpić o ewakuację pacjenta.
Alice Silvestro, INTERSOS: zbieranie i analiza danych
• Intersos jest obecny w Polsce od 28 lutego w ośrodku recepcyjnym w Korczowej, zapewniając
bezpośrednie wsparcie medyczne dla uchodźców (marzec-maj)
• Intersos przeniósł się do ośrodka Tesco (czerwiec - początek sierpnia 2022)
• Narzędzia wykorzystane do zbierania i analizy danych: Google Analytics, Kobo.
Wnioski:
• W lutym i marcu punkt medyczny przyjmował 200 pacjentów dziennie. Dane początkowe są ważne,
zalecane jest stosowanie przyjaznego dla użytkownika systemu od samego początku. Bariera
językowa jest testem dla systemu: im bardziej przejrzysty i prosty system, tym lepiej.
• Jeśli w planach jest porównywanie danych pomiędzy krajami granicznymi, zalecany jest skalowalny
i zoptymalizowany system.
Szczegółowy raport zostanie udostępniony publicznie po 7 października.
Pytania prosimy kierować na adres medco.poland@intersos.org
Paulina Nowicka, WHO Poland CO: Vaccination, surveillance and infectious disease update
Paulina Nowicka z Biura Krajowego WHO Polska uczestniczyła w konferencji naukowej zorganizowanej
w ramach Projektu „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych
narzędzi komunikacji i wpływu społecznego”. Projekt realizowany jest przez konsorcjum uczelni
wyższych: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet SWPS i Akademia Leona Koźmińskiego i
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego dzięki finansowaniu Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju.
Główny celem projektu jest podniesienie zaufania do szczepień ochronnych w Polsce poprzez
opracowanie narzędzi skłaniających pacjentów/młodzież do odrzucenia nieprawdziwych twierdzeń
medycznych w zakresie szczepień (medyczny fake news). Projekt zbada jak kształtują się mechanizmy
podejmowania decyzji i dopasuje ostateczny kształt narzędzi do grup docelowych, tak aby odpowiedzieć
na ich potrzeby i osiągnąć zakładany rezultat, jakim jest spadek liczby odmów szczepień.
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Dowiedź się więcej:
https://medfake.pl/
https://medfake.pl/konferencja/
W ramach dyskusji Paulina Nowicka i Barbara Danieluk z Urzędu miasta Lublin poruszyły temat udanych
praktyk kampanii informacyjnych na temat szczepień w Lublinie.
W razie pytań: nowickap@who.int
Punkt 5

Inne sprawy
Pomocne strony

Aleksandra Solik, FEDERA
• Wspólna inicjatywa dotycząca zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych
• Inicjatywa została założona przez Centrum Praw Reprodukcyjnych i organizacje kobiet z Węgier, Polski,
Rumunii i Słowacji.
• Partnerstwo pomaga odpowiedzieć na potrzeby kobiet, osób LGBTIQ i innych mniejszości
przesiedlonych w wyniku konfliktu.
• Uchodźcy przybywający do Polski, Węgier i Słowacji, wkraczają w inny kontekst prawny i polityczny w
zakresie praw seksualnych i reprodukcyjnych, równości, oraz ochrony przed przemocy na tle płciowym.
• Jako zbiorowa inicjatywa, nasze obszary specjalizacji to: prawa do zgody seksualnej i reprodukcyjnej,
przemoc ze względu na płeć, prawa seksualne i reprodukcyjne. Zapewnienie wsparcia w przypadkach,
gdy potrzebny jest terminowy dostęp do opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, antykoncepcji
awaryjnej i innych leków niezbędnych do opieki klinicznej po gwałcie.
• FEDERA, Feminoteka, CPK i partnerzy przeprowadzili sesję informacyjną online na temat lokalnego
kontekstu zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych w Polsce.
W razie pytań: aleksandra.solik@gmail.com

Poral danych UNHCR, Sektor Zdrowia [click here]
Otwarte Dane (Polska) [click here]
Wyszukiwanie usług medycznych specjalistycznych, NFZ [click here]
Dostęp do usług medycznych (UA, PL, RU, EN) [click here]
NGO.PL [click here]
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